
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour

พิมพ์เมื่อ: 5 ก.ย. 2020 17:02

แพค็เกจทัวร์แม่ฮอ่งสอน ปางอุ๋ง ล่องเรอืแม่น้ำปาย 3 วัน 2 คืน
กรุ๊ ปสว่นตัว Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป-กลับ ดอนเมือง - แม่ฮอ่งสอน.....อิสระอาหารกลางวันและเย็น
ลูกค้าจ่ายเอง ไกด์จะแนะนำร้านอาหารให้

         นมัสการ ไหว้พระ

วัดพระธาตุดอยกองมู
นมัสการรอยพระพุทธบาท

ตื่นตากับธรรมชาติ



สะพานไม้ไผ่ซูตองเป้
บ้านรวมไทย (ปางอุ๋ ง)
บ้านรักไทย
ล่องเรอืแม่น้ำปาย
กระเหรยีมคอยาวบ้านห้วยปูแกง
พอกโคลนน้ำแรธ่รรมชาติ
ชมพระอาทิตย์ตกดิน ร้านกาแฟ sunset

สบายๆกับ

ถนนคนเดิน
ซื้ อของฝากร้านเฮด็ก้อเหลียว

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง  2 - 3  คน 6,550

 เดินทาง  4 - 5  คน 6,400

 เดินทาง  6 - 8  คน 6,200

พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินแม่ฮอ่งสอน - พระธาตุดอยกองมู - ถนนคนเดิน



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Mae+Hong+Son+Airport,+Khunlumprapas+Chong+K
ham,+Mueang+Mae+Hong+Son+District,+Mae+Hong+Son/19.3001891,97.9611242/@19.2
973459,97.9575329,15z/data=!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x30daa60981095163:0x326873761c
1b0c69!2m2!1d97.975!2d19.3016669!1m0!3e0?hl=en

กำหนดการ
11:00    พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ช้ัน 3 สายการบินนกแอร์ 
13:05    เหนิฟ้าสู่สนามบินแม่ฮอ่งสอน  เท่ียวบินท่ี DD8214
14:45    ถึงสนามบินแม่ฮอ่งสอน ไกด์รอต้อนรับท่ีสนามบินแม่ฮอ่งสอน
จากน้ันเดินทางเข้าเช็คอิน ท่ีโรงแรมงามตา หรอืเทียบเท่าในเมืองแม่ฮอ่งสอน 
16:00     อิสระพักผ่อน จากน้ันเดินทางไปชมสถานท่ีท่องท่ียว
เช่น วัดพระธาตุดอยกองมู  ร้านกาแฟ sun set และถนนคนเดิน

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว วัดพระธาตุดอยกองมู ถวายดอกไม้ บูชาพระประจำวันเกิด

รอชมพระอาทิตย์ตกดิน...ท่ีร้านกาแฟ sun set
วัดจองคำจองกลาง ซึ่งเป็นเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่ อยู่ใกล้โรงแร
มงามตา
ถนนคนเดิน เลือกซื้ อสินค้าพื้ นเมืองของแม่ฮอ่งสอน

อาหาร
เย็น     อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

ท่ีพัก โรงแรมงามตา

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินแม่ฮอ่งสอน - พระธาตุดอยกองมู - ถนนคนเดิน

วันท่ี 2
ตักบาตรพระสงฆ์ - เดินชมตลาดเช้า - ชมพระอาทิตย์ข้ึนวัดดอยกองมู -
ล่องเรอืแม่น้ำปายสูบ้่านกระเหรีย่งคอยาวบ้านปูแกง - ภูโคลน - ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย

https://www.google.co.th/maps/dir/Mae+Hong+Son+Airport,+Khunlumprapas+Chong+Kham,+Mueang+Mae+Hong+Son+District,+Mae+Hong+Son/19.3001891,97.9611242/@19.2973459,97.9575329,15z/data=!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x30daa60981095163:0x326873761c1b0c69!2m2!1d97.975!2d19.3016669!1m0!3e0?hl=en


แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Ngamta+Hotel,+5%2F9+Khunlum+Praphat+Road,+J
ong+Khum,+Muang,+Mae+Hong+Son+58000,+58000/ปางอุ๋ง+Ban+Rak+Thai,+Mok+Cham
+Pae,+Mueang+Mae+Hong+Son+District,+Mae+Hong+Son/Ban+Rak+Thai,+ไทย+95+หมู่ท่ี
+6+ถนน+บ้านรัก+Mok+Cham+Pae,+Mueang+Mae+Hong+Son+District,+Mae+Hong+Son+
58000/@19.4432803,97.7988641,11z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x30daa5fb
b574b95d:0x286f196580c67b68!2m2!1d97.9657866!2d19.2997369!1m5!1m1!1s0x30d0042
2101421bd:0xfb2e41c65e203d76!2m2!1d97.9092037!2d19.498392!1m5!1m1!1s0x30d01ab
4837d1c5f:0x7212da48050a52e3!2m2!1d97.9422792!2d19.5863257!3e0?hl=en

กำหนดการ
05:30     ตักบาตรช่วงเช้า เดินชมตลาดเช้า ดูพระอาทิตย์ข้ึนท่ีวัดดอยกองมู
กลับท่ีพักเพื่อทานอาหารเช้า 
09:00      นัง่เรอืสู่บ้านกระเหรีย่งคอยาวบ้านปูแกง
13:30      เดินทางสู่บ้านรักไทย ระหว่างทางแวะ ภูโคลน ปางอุ๋ ง บ้านลุงปาละ

วันท่ี 2
ตักบาตรพระสงฆ์ - เดินชมตลาดเช้า - ชมพระอาทิตย์ข้ึนวัดดอยกองมู -
ล่องเรอืแม่น้ำปายสูบ้่านกระเหรีย่งคอยาวบ้านปูแกง - ภูโคลน - ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย

https://www.google.co.th/maps/dir/Ngamta+Hotel,+5%252F9+Khunlum+Praphat+Road,+Jong+Khum,+Muang,+Mae+Hong+Son+58000,+58000/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%8B%E0%B8%87+Ban+Rak+Thai,+Mok+Cham+Pae,+Mueang+Mae+Hong+Son+District,+Mae+Hong+Son/Ban+Rak+Thai,+%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2+95+%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88+6+%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99+%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81+Mok+Cham+Pae,+Mueang+Mae+Hong+Son+District,+Mae+Hong+Son+58000/@19.4432803,97.7988641,11z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x30daa5fbb574b95d:0x286f196580c67b68!2m2!1d97.9657866!2d19.2997369!1m5!1m1!1s0x30d00422101421bd:0xfb2e41c65e203d76!2m2!1d97.9092037!2d19.498392!1m5!1m1!1s0x30d01ab4837d1c5f:0x7212da48050a52e3!2m2!1d97.9422792!2d19.5863257!3e0?hl=en


สถานท่ีท่องเ
ท่ียว วัดพระธาตุดอยกองมู เป็นวัดและพระธาตุประจำจังหวัด เป็นปูชนยีสถาน ประกอบด้วย

พระธาตุเจดีย์ ศิลปะไทใหญ่-พม่า จำนวน 2 องค์
กะเหรี่ยงคอยาวบ้านห้วยปูแกง  ชมวิถีชีวิตของชาวกะเหรีย่งโดยล่องเรอืแม่น้ำปายไปยังสู่หมู่บ้า
น ซึ่งปัจจุบันมี 50 หลังคาเรอืน ประกอบอาชีพเกษตรกร
และทำงานฝีมือขายนักท่องเท่ียว
ไฮไลท์ของท่ีนีค่ือจะได้พบหญิงชาวกะเหรีย่งท่ียังสวมหว่งทองเหลืองไว้รอบลำคอ
ภูโคลน   สถานท่ีท่องเท่ียวและให้บรกิารด้านสุขภาพและความงาม
ด้วยโคลนและน้ำแรธ่รรมชาติ
บ้านรวมไทยหรอืปางอุ๋ง  พื้ นท่ีเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง
รมิอ่างเก็บน้ำเป็นทิวสนท่ีปลูกเรยีงรายกัน
ชมความสวยงามของไอหมอกท่ีลอยเหนอืทะเลสาบ
บ้านลุงปาละ  ชมไม้ไผ่ลำใหญ่และต้องไม่พลาดสำหรับคอกาเเฟ Pala Coffee House 
บ้านรักไทย  เป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนานท่ีอพยพมาอยู่ท่ี ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง
แม่ฮอ่งสอน ในหมู่บ้านยังคงวัฒนธรรมแบบจีนอย่างเหนยีวแนน่
มีความเป็นอยู่ท่ีเรยีบง่าย และมีอาหารการกินแบบจีนยูนาน
มีบ้านเรอืนท่ีทำจากดินให้ได้ชม ผลิตภัณฑ์ท่ีข้ึนชื่อของหมู่บ้านนี้ จะเป็นชา

อาหาร
เช้า          ห้องอาหารรสีอร์ท
กลางวัน    อิสระลูกค้าจ่ายเอง
เย็น           อิสระลูกค้าจ่ายเอง

ท่ีพัก ชาสา รีสอร์ท 

วันท่ี 2
ตักบาตรพระสงฆ์ - เดินชมตลาดเช้า - ชมพระอาทิตย์ข้ึนวัดดอยกองมู -
ล่องเรอืแม่น้ำปายสูบ้่านกระเหรีย่งคอยาวบ้านปูแกง - ภูโคลน - ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย

วันท่ี 3
น้ำตกผาเสือ่ - สะพานซูตองเป้ - ซ้ือของฝาก - สนามบินแม่ฮอ่งสอน



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Ngamta+Hotel,+5%2F9+Khunlum+Praphat+Road,+J
ong+Khum,+Muang,+Mae+Hong+Son+58000,+58000/ปางอุ๋ง+Ban+Rak+Thai,+Mok+Cham
+Pae,+Mueang+Mae+Hong+Son+District,+Mae+Hong+Son/Ban+Rak+Thai,+ไทย+95+หมู่ท่ี
+6+ถนน+บ้านรัก+Mok+Cham+Pae,+Mueang+Mae+Hong+Son+District,+Mae+Hong+Son+
58000/@19.4432803,97.7988641,11z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x30daa5fb
b574b95d:0x286f196580c67b68!2m2!1d97.9657866!2d19.2997369!1m5!1m1!1s0x30d0042
2101421bd:0xfb2e41c65e203d76!2m2!1d97.9092037!2d19.498392!1m5!1m1!1s0x30d01ab
4837d1c5f:0x7212da48050a52e3!2m2!1d97.9422792!2d19.5863257!3e0?hl=en

กำหนดการ
09:00   หลังอาหารเช้า ชิลล์กับบรรยากาศรอบสระน้ำ ก่อนท่ีจะเดินทางสู่
น้ำตกผาเสื่อ สะพานซูตองเป้ 
13:00   หลังอาหารกลางวัน เดินทางกลับเข้าเมือง
แวะซื้ อของฝากท่ีร้านเฮด็กื้ อเหล็ว จนได้เวลานัดหมาย
14:30    เดินทางสู่สนามบินแม่ฮอ่งสอน เช็คอินและโหลดสัมภาระ
15:45    เหนิฟ้าสู่สนามบินดอนเมือง สายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD8215
17:40    ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว สะพานซูตองเป้  เป็นสะพานไม้ซึ่งกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนยิม

ร้านเฮ็ดก้อเหลียว แวะซื้ อของฝากจากร้านชุมชนของชาวแม่ฮอ่งสอน

อาหาร
เช้า           ห้องอาหารรสีอร์ท
กลางวัน    อิสระลูกค้าจ่ายเอง

วันท่ี 3
น้ำตกผาเสือ่ - สะพานซูตองเป้ - ซ้ือของฝาก - สนามบินแม่ฮอ่งสอน

ราคาน้ีรวม

ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน 
ค่าท่ีพัก 2 คืน  (กรณเีศษเสรมิเตียงพัก 3 ท่าน) 
ค่าธรรมเนยีมเข้าชมตามรายการท่ีระบุสำหรับคนไทย / ต่างชาติจ่ายค่าธรรมเนยีมหน้างาน

https://www.google.co.th/maps/dir/Ngamta+Hotel,+5%252F9+Khunlum+Praphat+Road,+Jong+Khum,+Muang,+Mae+Hong+Son+58000,+58000/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%8B%E0%B8%87+Ban+Rak+Thai,+Mok+Cham+Pae,+Mueang+Mae+Hong+Son+District,+Mae+Hong+Son/Ban+Rak+Thai,+%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2+95+%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88+6+%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99+%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81+Mok+Cham+Pae,+Mueang+Mae+Hong+Son+District,+Mae+Hong+Son+58000/@19.4432803,97.7988641,11z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x30daa5fbb574b95d:0x286f196580c67b68!2m2!1d97.9657866!2d19.2997369!1m5!1m1!1s0x30d00422101421bd:0xfb2e41c65e203d76!2m2!1d97.9092037!2d19.498392!1m5!1m1!1s0x30d01ab4837d1c5f:0x7212da48050a52e3!2m2!1d97.9422792!2d19.5863257!3e0?hl=en


ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

ราคาน้ีไมร่วม  

ค่าต๋ัวเครือ่งบินไป-กลับ กรงุเทพ - แม่ฮอ่งสอน
ค่ามินบิาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรดี เป็นต้น
ค่าอาหารกลางวันและเย็น
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3% 
ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว
ค่าอาหารสำหรับท่านท่ีทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม

� รูปภาพ

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/maehongson/1069

https://www.atsiamtour.com/maehongson/1069
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